
Dacă profesezi în domeniul Achizițiilor Publice știi că 
siguranța decizională are o importanță majoră: 
siguranța că ai interpretat corect legea pe speța dată sau 
chiar că ai planificat eficient activitățile și procesele 
specifice domeniului.

Cum te va ajuta acest curs?

Vei interpreta obiectiv
legislația specifică pe spețele

pe care vei lucra

Vei identifica oportunități și 
nevoi de resurse suplimentare 

pentru achiziții eficiente

Vei gestiona procese de 
achiziții publice, indiferent de 

complexitatea lor

* Icons from FlatIcons

Siguranța decizională în 
ACHIZIȚIILE PUBLICE

Programul pe care ți-l propunem este creat tocmai pentru a 
te ajuta în această direcție. Vei participa la un curs interactiv, 
la care vom discuta despre activități recurente în domeniu 
precum întocmirea PAAP-ului sau a programului de achiziții, 
documentația de atribuire și verificările efectuate de 
organele de control. Vom identifica împreună soluțiile 
pentru o activitate cât mai eficientă!

Contact HARRISON
0374 034 333    (+tasta4)
031 005 0107 inscrieri@harrison.ro

Descarcă formularul de înscriere

Save

13-15 Noiembrie CLUJ-NAPOCA

832 lei
/persoană + TVA

Incluse: materiale de curs,   
eliberarea diplomei și coffee break

* locția exactă va fi anunțată către toți 
participanții înainte de inceperea cursului

*orarul zilnic va fi anunțat 
înainte de începerea cursului

https://www.flaticon.com/authors/zlatko-najdenovsk
http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener_-_logo_nou.pdf
http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf


Interpretări obiective ale legislației în materia achizițiilor publice;
Planificarea achizițiilor publice, pornind de la necesitate, până la definirea concretă a 
achizițiilor necesare și oportune la nivel de plan anual al achizițiilor publice sau program de 
achiziții la nivel de contracte de finanțare din fonduri nerambursabile;
Analiza obiectivă a necesarului de resurse suplimentare în scopul asigurării unor achiziții 
performante;
Achiziția directă efectuată din catalogul elecronic/anunț de participare cât si achizițiile 
directe din afara catalogului;
Structura documentației de atribuire și controlul ex-ante al acesteia efectuat de către ANAP;

Pe agenda de curs:

Senior Expert & Lector - Doru Șelaru
Are o experiență de 16 ani în domeniul Achizițiilor Publice. A 
susținut peste 150 de cursuri și a format peste 2500 de cursanți 
din instituții publice și sistemul privat. A supervizat procese 
complexe de achiziții publice, însumând peste 250 de proceduri 
de achiziție on-line și off-line.

Siguranța decizională în 
ACHIZIȚIILE PUBLICE
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